
 

 كردستان سفر معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به استان

 1395در سال 

 بازديد از مركز سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي استان كردستان

 1395ماه سال  مرداد 14تاريخ بازديد : 

 شرح بازديد: 
 مركز در حال تجهيز سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي استان كردستان  بازديد از

 :  مقامات بازديدكننده

 جناب آقاي دكتر محمد امين سازگارنژاد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -

 استان كردستانسيد جميل احمدي مديركل آموزش فني و حرفه اي آقاي جناب  -

 رؤساي و سرپرستان محترم ستادي -

 رؤسا و سرپرستان محترم مراكز تابعه -

 

 

 

 



 

 نشست با مسئولين و رؤساي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان كردستان 

 1395ماه سال  مرداد 14تاريخ نشست : 

 شركت كنندگان در نشست: 
 سازگارنژاد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورجناب آقاي دكتر محمد امين  -

 سيد جميل احمدي مديركل آموزش فني و حرفه اي استان كردستانآقاي جناب  -

 معاونين، حراست،  مسئولين ستادي  و كارشناسان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كردستان -

 استان كردستانوزش فني و حرفه اي رؤسا و سرپرستان محترم مراكز آم -

 نمايندگان مربيان رسمي، پيماني و حق التدريس  -
 

 شرح موارد مطرح شده در نشست :
 تبديل وضعيت مربيان حق التدريسي واجد شرايط   -
 خصوص بهبود وضعيت معيشتي كاركنان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اقدامات انجام شده در شرح -
 عملكرد آموزشي در دو بخش دولتي و خصوصي تحليل  -

 

 

 

 

 

  



 

 آزاد استان كردستان فني و حرفه اينشست با  آموزشگاه هاي 

 1395ماه سال  مرداد 14تاريخ نشست : 

 شركت كنندگان در نشست: 
 جناب آقاي دكتر محمد امين سازگارنژاد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -

 جميل احمدي مديركل آموزش فني و حرفه اي استان كردستانسيد آقاي جناب  -

 مسئولين ستادي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كردستان -

 مديران و مؤسسين آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان كردستان -

 رؤسا و سرپرستان محترم مراكز آموزش فني و حرفه اي استان كردستان  -

 شده در نشست :شرح موارد مطرح 
 پيگيري مشكالت بخش خصوصي   -
 تبيين برنامه هاي در دست اقدام سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي توسعه بخش خصوصي   -

 

 



 

 كردستانسفر معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به استان 

 1395در سال 

 و صالحيت حرفه اي استان كردستانافتتاح مركز سنجش مهارت 

  1395ماه سال  اسفند 20:  افتتاح  تاريخ
 :افتتاح مراسم شرح

 .و از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبري به استان كردستان آغاز شد 1388عمليات احداث اين مركز از سال  -
اين  .طبقه احداث شده است 5مترمربع و در  562هزار و  7هزار متر و با زيربناي  5مجموعه در زميني به مساحت 

 گرديد. افتتاح و ديگر مقامات  علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعيجناب آقاي دكترارزشمند با حضور مركز 
در  رونمايي از اولين آموزشگاه فني و حرفه اي الكترونيك آزاد در حوزه آموزشي بازارياب شبكه اي در كشور -

 افتتاح مركزمراسم جريان 
 شركت در جلسه كارگروه اشتغال استان كردستان -

 : مراسمشركت كنندگان در 
 علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي جناب آقاي دكتر -
 رييس سازمان آموزش فني و رفاه اجتماعي و و كار تعاون، وزير معاون ،جناب آقاي محمد امين سازگار نژاد -

 كشورحرفه اي 

 كردستانمدير كل آموزش فني وحرفه اي استان  ،احمديجناب آقاي  -
 ني شاهرودي، نماينده ولي فقيه استان كردستانحجت االسالم و المسلمين حاج آقا حسي -
 كردستان استان جناب آقاي عبدالمجيد زاهدي، استاندار -
 كردستاناداره كل آموزش فني وحرفه اي استان  و كاركناناستاني   ينمسئولمديران كل و  -

 

 



 

  مصاحبه با صدا و سيماي استان كردستان

  1395ماه سال  اسفند  20:  مصاحبه  تاريخ
 :مصاحبهطرح شده در مموارد  اهم

صالحيت حرفه اي كشور  مراكز مهم مركز سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي استان كردستان به عنوان يكي از -
 .در راستاي ديپلماسي مهارت فعاليت خواهد كرد

نقش مهم و تاثير گذار اين مركز در راستاي توسعه استان و تربيت نيروي متخصص و كارآمد و نقش بي اشاره به  -
 بدليل آن در حوزه بين الملل

و وجود ظرفيت ها و پتانسيل هاي  ان عراقبا توجه به موقعيت و جايگاه اين استان و همسايگي آن با اقليم كردست -
تعامالت دو سويه دو كشور در  حايران اين مركز با هدف افزايش سط بالقوه اين اقليم براي كشور جمهوري اسالمي

عراق و ايجاد پايگاه صالحيت  ديپلماسي مهارت و انتقال دانش و تجربه مهارتي كشورمان به اقليم كردستان راستاي
نيروي انساني متخصص و كارآمد در راستاي توسعه و ترويج  ر غرب كشور در راستاي تربيتحرفه اي مجهز د

فرهنگي  امروز شاهد افتتاح و بهره برداري از اين مركز كم نظير در سطح كشور در استان آموزش هاي مهارتي
 .كردستان هستيم

نسل  يبرا 96بايد در سال  د و از همين روشو تر مي تر و سخت فناوري اطالعات و ارتباطات هر روز پيچيده كارزار -
 .نسبت به تحوالت جديد رويكرد مطمئن و سريعي داشته باشيم ،جوان مهارت آموز

 

 

 


